Datum: 1.5.2020
Za 1. maj, praznik dela, čestitke vsem delavkam in delavcem

Konfederacija slovenskih sindikatov ob prazniku dela 1. maju ?estita vsem delavkam in
delavcem, še posebej ?lanicam in ?lanom za njihov praznik in jim pošilja topel sindikalni
pozdrav.
Kolektiv KSS
Vsako leto 1. maja se spomnimo začetkov boja za delavske pravice. Ob tem ne moremo spregledati, da z a delavke
in delavce so in prihajajo še težji časi. Epidemija je neizprosna, in v teh časih je še posebej
pomembno sindikalno organiziranje delavcev . Škodljive posledice epidemije so na gospodarstvu že ogromne
in se bodo še stopnjevale. Ekonomska kriza, ki se je pričela z epidemijo, se bo še povečevala in nihče ne ve do
kakšnih razsežnosti. V hudi krizi, ki se pričakuje, bodo pritiski na nižanje standardov pravic delavcev zagotovo
veliki, ker jih bo narekoval neizprosen trg, delodajalci pa bodo naredili vse za preživetje in pravice delavcev bodo
zagotovo predmet poskusov krčenja.
Slovenija kot država v vlogi regulatorja na področju dela deluje slabo, še posebej nadzor nad spoštovanjem pravic
delavcev je slab in neučinkovit. Mnogi zaradi luknjičastih predpisov delajo mesečno preko 200 ur za minimalno
plačilo . Zakonodaja delavcem ne daje pravic, saj jih le določa, njihovo višino pa bi naj določale kolektivne
pogodbe, a polovica delavcev v Sloveniji nima veljavne kolektivne pogodbe , torej tudi pravic iz dela nimajo, čeprav
jim jih zakoni določajo. Zato je neprecenljivo pomembno , da se delavci združujemo v sindikatih in ob 1. maju
bi si morali vzeti čas za razmislek o tem. Kolektivne pogodbe so v našem pravnem redu zelo pomembne in
njihova usoda ter vsebina je odvisna predvsem od delavcev , a na žalost v KSS ugotavljamo, da se premnogi
delavci tega ne zavedajo. Le sindikalno organizirani delavci lahko delodajalca prisilijo v podpis za njih ugodne
kolektivne pogodbe, Ustava in zakoni delavcem dajejo to pravico, da delodajalca zakonito prisilijo v podpis za
njih ugodne kolektivne pogodbe , a delavci se te možnosti na žalost ne poslužujejo pogosto, predvsem zaradi
šibke sindikalne organiziranosti.
Leta 1886 se je v Chicagu začel boj za delavske pravice, kar ob obletnici tudi danes praznujemo. Ta boj je
potrebno nenehno gojiti in krepiti, zato delavce ob njihovem prazniku pozivamo k močnejšemu sindikalnemu
organiziranju, da bomo skupaj v vaših kolektivih lahko dosegli najboljše možno za vas. ŽIVEL PRVI MAJ !
Gvido Novak, predsednik KSS
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